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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

КОМИСИЈА за jавну набавку образована Решењем бр. 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Наручилац 

Адреса 

Телефон број 

Интернет страница 

Набавка број 

Позив број 

Конкурсна документација број 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

документације 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

portal.ujn.gov.rs 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА:

www.ruma.rs 

ИЗМЕНА И ДОПУНА БРОЈ 

ДАТУМ 

Врши се измена следећих делова

Прилог број 5.- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, тачка 

82/226, 86/226на следећи начин
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На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

образована Решењем бр. 404-80-5/19-IV сачинила је:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

у отвореном поступку јавне набавке бр. 404-80/19-IV

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

Главна 107, Рума 

022/479-070 

www.ruma.rs 

404-80/19-IV 

404-80-6/19-IV 

 404-80-7/19-IV 

Датум oбјаве Позива и Конкурсне 

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 

ИНТЕРНЕТ СТР. НАРУЧИОЦА: 

02.09.2019.г 

 404-80-13/19-IV 

02.09.2019.г 

Врши се измена следећих делова: 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 

ПОНУЂАЧА ПРОПИСАНИ ЧЛАНОМ 76 ЗЈН, тачка 4. кадровски 

, 86/226на следећи начин 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 

                                               ISO 9001:2015 

На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) 

сачинила је: 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

IV–  

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме 

УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

у делу ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 капацитет на страни 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

НАПОМЕНА: Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

Понуђач је у обавези да Понуду поднесе у

конкурсне документације. 

 

МЕЊА СЕ 

 

УСЛОВИ 

1.1. Да је у 2016, 2017. и 2018. години 

остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 500.000.000,00 

динара без ПДВ

 

И ГЛАСИ 

 

УСЛОВИ 

 

1.1. Да је у 2016, 2017. и 2018. години 

остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 500.000.000,00 

динара без ПДВ

 

МЕЊА СЕ 3.4 бетонска база капацитета минимално 

50 m
3
/h, , на удаљености до 50 km 

(растојање ће се мерити од бетонске базе 

до центра Рума), 

                                                                                              

Као меродавно за одређи

удаљености користиће се freeonline 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

2/28 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације.

обавези да Понуду поднесе у складу са предметним изменама 

1.1. Да је у 2016, 2017. и 2018. години 

остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 500.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

ДОКАЗИ 

1.1. Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН

издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача,  

биланс стања и биланс успеха 

мишљење независног овлашћеног 

ревизора (уколико понуђач нема 

обавезу да врши р

финансијских извештаја, биланс 

стања и биланс успеха може 

доставити без мишљења 

овлашћеног ревизора). 

обрасцу БОН

подаци за 2019. годину, потребно 

је доставити биланс стања и 

биланс успеха за 2019. годину

1.1. Да је у 2016, 2017. и 2018. години 

остварио укупан пословни приход у 

минималном износу од 500.000.000,00 

динара без ПДВ-а. 

ДОКАЗИ 

1.1. Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН

издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача,  

биланс стања и биланс успеха 

мишљење независног овлашћеног 

ревизора (уколико понуђач нема 

обавезу да врши р

финансијских извештаја, биланс 

стања и биланс успеха може 

доставити без мишљења 

овлашћеног ревизора). 

обрасцу БОН

подаци за 2018. годину, потребно 

је доставити биланс стања и 

биланс успеха за 2018. годину

бетонска база капацитета минимално 

/h, , на удаљености до 50 km 

(растојање ће се мерити од бетонске базе 

до центра Рума),   1 комад  

                                                                                              

Као меродавно за одређивање 

удаљености користиће се freeonline 

3.4 за бетонску базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји бетонска база) и

купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 
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Наведене измене и допуне чине саставни део конкурсне документације. 

складу са предметним изменама и допунама 

Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН-ЈН) који 

издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача,  

биланс стања и биланс успеха и 

мишљење независног овлашћеног 

ревизора (уколико понуђач нема 

обавезу да врши ревизију 

финансијских извештаја, биланс 

стања и биланс успеха може 

доставити без мишљења 

овлашћеног ревизора). Уколико у 

обрасцу БОН-ЈН нису доступни 

подаци за 2019. годину, потребно 

је доставити биланс стања и 

биланс успеха за 2019. годину 

Извештај о бонитету за јавне 

набавке (образац БОН-ЈН) који 

издаје Агенција за привредне 

регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача,  

биланс стања и биланс успеха и 

мишљење независног овлашћеног 

ревизора (уколико понуђач нема 

обавезу да врши ревизију 

финансијских извештаја, биланс 

стања и биланс успеха може 

доставити без мишљења 

овлашћеног ревизора). Уколико у 

обрасцу БОН-ЈН нису доступни 

подаци за 2018. годину, потребно 

је доставити биланс стања и 

биланс успеха за 2018. годину 

3.4 за бетонску базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји бетонска база) или 

купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 
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daljinar, који се налази на web адреси 

http:/www.google.rs/maps).

И ГЛАСИ 3.4 бетонска база капацитета минимално 

50 m
3
/h, , на удаљености до 50 km 

(растојање ће се мерити од бетонске базе 

до центра Рума), 

                                                                                              

 

МЕЊА СЕ 4.1. Понуђач, 

кадровским капацитетом и то:

 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316

-10 радника 

-1 дипл.инг.заваривања 

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара

-2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

или 430- мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара

-3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара

 

-1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350, 352 или 450
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daljinar, који се налази на web адреси 

http:/www.google.rs/maps). 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу.

Као доказ тражене удаљености за  

бетонску базу доставити  Изјаву 

Понуђача на меморандуму фирме 

о растојању бетонске базе до 

центра Руме 

3.4 бетонска база капацитета минимално 

/h, , на удаљености до 50 km 

(растојање ће се мерити од бетонске базе 

до центра Рума),   1 комад  

                                                                                              

3.4 за бетонску базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји бетонска база) и 

купопродајни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу.

Као меродавно за одређивање 

удаљености користиће се 

freeonline daljinar, који с

на web адреси 

http:/www.google.rs/maps).

Понуђач, располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то:  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316 

1 дипл.инг.заваривања SRB/IWE/00217-

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара 

2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара 

3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним испитом за 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима- мора имати 

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара 

1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350, 352 или 450- мора имати завршену 

4.1 Списак запослених и копије 

М-3А или М образаца или пријава 

Републичком фон

фотокопија уговора

радног односа.

-копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије.

-сертификат 

области заштите од пожара

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 
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                                               ISO 9001:2015 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу. 

Као доказ тражене удаљености за  

бетонску базу доставити  Изјаву 

нуђача на меморандуму фирме 

о растојању бетонске базе до 

 

3.4 за бетонску базу доставити 

употребну дозволу и препис листа 

непокретности (у колони начин 

коришћења и назив објекта мора да 

стоји бетонска база) и 

јни уговор или Уговор о 

закупу са пописном листом 

закуподавца или другим доказом о 

власништву на којој ће маркером 

бити означена закупљена техничка 

опрема или Уговор о лизингу. 

Као меродавно за одређивање 

удаљености користиће се 

freeonline daljinar, који се налази 

на web адреси 

http:/www.google.rs/maps). 

4.1 Списак запослених и копије 

М образаца или пријава 

Републичком фонду за ПИО или 

фотокопија уговора за лица ван 

радног односа. 

копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије. 

 о завршеној обуци из 

области заштите од пожара 
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основну обуку из области заштите од 

пожара 

 

-2 дипл.инг техничке струке са 

положеним стручним испитом  за 

раднике који раде на пословима заштите 

од пожара- 

основну обуку из области заштите од 

пожара 

И ГЛАСИ 4.1. Понуђач, располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то: 

 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410 

-1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316

-10 радника 

-1 дипл.инг.заваривања 

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара

-2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

или 430- мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара

-3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним испитом за 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање дв

искуства на тим пословима

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара

 

-1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350 или 352 или 450

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара

 

-2 дипл.инг техничке струке с

положеним стручним испитом  за 

раднике који раде на пословима заштите 

од пожара- 

основну обуку из области заштите од 

пожара 
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новну обуку из области заштите од 

2 дипл.инг техничке струке са 

положеним стручним испитом  за 

раднике који раде на пословима заштите 

 мора имати завршену 

основну обуку из области заштите од 

Понуђач, располаже неопходним 

кадровским капацитетом и то:  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 414  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 410  

1 дипл.грађ.инж. са лиценцом 316 

1 дипл.инг.заваривања SRB/IWE/00217-

мора имати завршену основну обуку из 

области заштите од пожара 

2 дипл.машинска инг.са лиценцом 330 

мора имати завршену основну 

обуку из области заштите од пожара 

3 радника са минимум ССС са 

положеним стучним испитом за 

одржавање гасних уређаја, постројења и 

инсталација и најмање две године радног 

искуства на тим пословима- мора имати 

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара 

1 дипл.електроинжењер са лиценцом 

350 или 352 или 450- мора имати 

завршену основну обуку из области 

заштите од пожара 

2 дипл.инг техничке струке са 

положеним стручним испитом  за 

раднике који раде на пословима заштите 

 мора имати завршену 

основну обуку из области заштите од 

4.1 Списак запослених и копије 

М-3А или М образаца или пријава 

Републичком фонду за ПИО или 

фотокопија уговора

радног односа.

-копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије.

-доказ о завршеној обуци из 

области заштите од пожара
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4.1 Списак запослених и копије 

3А или М образаца или пријава 

Републичком фонду за ПИО или 

фотокопија уговора за лица ван 

радног односа. 

копије важећих лиценци и 

потврде о важењу лиценци издате 

од Инжењерске Коморе Србије. 

о завршеној обуци из 

области заштите од пожара 
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МЕЊА СЕ: 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, 

ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

5. (члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 

Подизвођача.  

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. 

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове 

испуњавају кумулативно, осим услова из тачке 1.2.

дужан да достави доказ да није био у блокади 12

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од пон

најповољнија, да достави копију,

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не доста

понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облик

документ.  

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред суд

надлежним органом те државе. 
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УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

ЈЕ САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.11.1. )

5. (члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки Понуђач из групе 

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

ступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. 

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

на, дефинисане овом конкурсном документацијом, (ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11) ,а услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) 

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

пходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове 

испуњавају кумулативно, осим услова из тачке 1.2. за који је сваки понуђач из групе понуђача 

тави доказ да није био у блокади 12 месеци рачунајући 

Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави копију, а може и да затражи на увид оригинал или оверену коп

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

оступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

сном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе.  
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УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, Понуђач је дужан 

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

(ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

Прилог бр.11.1. ) и услов из тачке 

5. (члана 75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 

, сваки Понуђач из групе 

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

ступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. 

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

(ИЗЈАВА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО 

,а услова из члана 75. Став 1. Тачка 5) 

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

пходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове 

за који је сваки понуђач из групе понуђача 

месеци рачунајући од дана објављивања 

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

уђача, чија је понуда оцењена као 

оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

ви траженe доказe, наручилац ће његову 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

оступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

сном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

у, у складу са законом којим се уређује електронски 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

ским или управним органом, јавним бележником или другим 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа

државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

прописани начин. 

И ГЛАСИ: 

 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, и услов из тачке 5. (члана 

75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђа

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. С

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

испуњавају кумулативно. 

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави копију,

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

Решење о упису у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ.  
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци 

 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, и услов из тачке 5. (члана 

75. Став 1. Тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко Подизвођача. 

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки Понуђач из групе 

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. С

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

овом конкурсном документацијом, а услов из члана 75. Став 1. Тачк

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави копију, а може и да затражи на увид оригинал или оверену коп

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

овани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

у у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

ажени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
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Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, Понуђач је дужан 

да достави Изјаву Подизвођача потписану од стране овлашћеног лица Подизвођача и оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, и услов из тачке 5. (члана 

ч извршити преко Подизвођача.  

, сваки Понуђач из групе 

Понуђача мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. 

Закона, којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе 

понуђача потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. 

из члана 75. Став 1. Тачка 5) 

Закона дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела 

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове 

Доказе за које је конкурсном документацијом предвиђена ИЗЈАВА наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

ригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном примереном 

року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави траженe доказe, наручилац ће његову 

овани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 

морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно 

доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе 

у у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
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Ако се у држави у којој понуђач и

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 

прописани начин. 

 

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА У СЛЕДЕЋИМ ЧЛАНОВИМА

200/226: 

РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА

 

 

Уговорени рок извођења уговорених радова 

 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

Наручиоцу, на име уговорне казне, 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђе

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Наручилац има право да раск

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

до износа стварне штете. 

И ГЛАСИ: 

РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА

 

 

Уговорени рок извођења уговорених

 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

Наручиоцу, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 
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Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе.  

ч има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 

 

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА У СЛЕДЕЋИМ ЧЛАНОВИМА

 
РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

Члан 9 

Уговорени рок извођења уговорених радова је до 01.09.2019.године. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

 

 
РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

Члан 9 

Уговорени рок извођења уговорених радова је до 01.09.2020.године. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 
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ма седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

ч има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на 

МЕЊА СЕ МОДЕЛ УГОВОРА У СЛЕДЕЋИМ ЧЛАНОВИМА страна 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

ња за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

ине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 
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сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне в

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за и

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као 

до износа стварне штете. 

 

У прилогу је дат пречишћен текст модела уговора

МЕЊА СЕ УПУТСВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ У 

СЛЕДЕЋЕМ:фуснота се брише на страни 213/226

1
  Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање ( износ 

30% од уговорене вредности са ПДВ

оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског 

обезбеђења за повраћај авансног плаћања

 

мења се тачка 16.15 Средства финансијског обезбеђења

 
1. Понуђач уз своју понуд

износу од  5 % од вредности понуде без ПДВ

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месн

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок 

важења понуде у овој јавној набавци је не краћи 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

случајевима: 

- Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор; 

- Понуђач измени или опозове п

сагласности Наручиоца; 

-  Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражене полисе осигурања; 

-  Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражена средство финансијског обезбеђења;

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 
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сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

У прилогу је дат пречишћен текст модела уговора 

 

МЕЊА СЕ УПУТСВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ У 

СЛЕДЕЋЕМ:фуснота се брише на страни 213/226 

 

 
Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање ( износ 

30% од уговорене вредности са ПДВ-ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави 

оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског 

а повраћај авансног плаћања 

мења се тачка 16.15 Средства финансијског обезбеђења страна 218/226

своју понуду доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде

износу од  5 % од вредности понуде без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљ

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месн

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок 

важења понуде у овој јавној набавци је не краћи од 60 дана од дана отварања понуда

чилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор;  

Понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

на средство финансијског обезбеђења; 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 
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редности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

знос обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

и да захтева од Извођача накнаду штете, 

МЕЊА СЕ УПУТСВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ У 

Уколико се Понуђач у обрасцу Понуде изјасни да захтева авансно плаћање ( износ 

ом) у ОБАВЕЗИ ЈЕ да у склопу Понуде достави 

оригинално писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције на име финансијског 

страна 218/226 

банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у 

а, као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок 

од 60 дана од дана отварања понуда. 

чилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

онуду за време трајања важности понуде, без 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 
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Понуђач који није изабран може подићи прило

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, сваки радни дан у Служби за јавне 

набавке наручиоца од 07-15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

давање личне карте на увид. 

 

2. Понуђач уз своју понуду

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

да изда, на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

важности 120 дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

Гарант, гарантује да ће се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

корисника гаранције – ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

Уговора.  

 

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла

ПДВ са роком важења који је 

мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

И у случају да извршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без

обзира на степен довршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за

добро извршење посла, у пуном износу.

 

3. Понуђач уз своју понуду доставља 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се 

обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда нару

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна,

неопозива, без права на приговор  и платива на први позив. 

отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 

уговора, без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Средс

обезбеђења траје 90 дана дуже од 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

достављени захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора. 

 

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

9/28 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

Понуђач који није изабран може подићи приложену банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, сваки радни дан у Служби за јавне 

15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

у доставља оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

јског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

е од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

Гарант, гарантује да ће се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без 

важења који је 120 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, која 

мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

у предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

вршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без

обзира на степен довршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за

добро извршење посла, у пуном износу. 

Понуђач уз своју понуду доставља оригинално писмо о намерама 

на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се 

обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда нару

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна,

без права на приговор  и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне в

a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Средс

дана дуже од датума истека понуђеног гарантног рока

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

и захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора. 
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жену банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, сваки радни дан у Служби за јавне 

15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

јског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

е од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

Гарант, гарантује да ће се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

у износу од 10% од вредности уговора без 

од истека рока за коначно извршење посла, која 

мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

у предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

њено важење пре истека 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

вршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без 

обзира на степен довршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за 

оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се 

обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску 

гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна, 

Банкарска гаранција за 

% од укупне вредности 

a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Средство 

датума истека понуђеног гарантног рока 

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

и захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора.  
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4. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

понуде захтева авансно плаћање има обавезу да најкасније 

потписивања уговора наручио

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ

наjкраће 120 дуже од понуђеног рока до завршетка радова . Наручилац не може исплатити 

ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања.  

 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упакован

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

извршеној измени.  

Уколико банка чије средство финансијско

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (ва

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

у провидну фолију и заштите дефинисане претходним ставом.

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

општине Рума, Главна 107. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било да није доставио једно или 

сва средства финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

складу са конкурсном документацијом.

 и гласи: 

1. Понуђач уз своју понуду доставља 

износу од  5 % од вредности понуде без ПДВ

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћ

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гар

важења понуде у овој јавној набавци је не краћи 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

случајевима: 

- Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор; 

- Понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

сагласности Наручиоца; 

-  Понуђач у року од 15 к

тражене полисе осигурања; 

-  Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражена средство финансијског обезбеђења;

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА
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                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980

10/28 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

                                                                                                                    
 

Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања. Уколико Понуђач у Обрасцу 

понуде захтева авансно плаћање има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана 

наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ

понуђеног рока до завршетка радова . Наручилац не може исплатити 

ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упакован

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

Уколико банка чије средство финансијског обезбеђења Понуђач прилаже у самом тексту 

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (ва

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

у провидну фолију и заштите дефинисане претходним ставом. 

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било да није доставио једно или 

финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

складу са конкурсном документацијом. 

 

 

 
доставља банкарску гаранцију за озбиљност понуде

износу од  5 % од вредности понуде без ПДВ-а, као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краћ

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гар

важења понуде у овој јавној набавци је не краћи од 30 дана од дана отварања понуда

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Наручиоца као најповољнија одбије да потпише уговор;  

Понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 

тражена средство финансијског обезбеђења; 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА 

07; 22400 РУМА 

ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980 
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. Уколико Понуђач у Обрасцу 

у року од 15 дана од дана 

цу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 

понуђеног рока до завршетка радова . Наручилац не може исплатити 

ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за повраћај 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упаковану у 

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

обезбеђења Понуђач прилаже у самом тексту 

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (важеће) и уколико је 

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било да није доставио једно или 

финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

биљност понуде и то у 

а, као средство обезбеђења за озбиљност 

понуде. Банкарска гаранција мора бити безусловна и платива на први позив. Поднета 

банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних 

које одреди наручилац, мањи износ од оног  који одреди наручилац или промењену месну 

надлежност за решавање спорова. Важење банкарске гаранције за озбиљност понуде 

престаје истеком рока важења понуде понуђача који подноси ову банкарску гаранцију. Рок 

од 30 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде у следећим 

Понуђач иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од стране 

Понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без 

алендарских дана од дана закључења уговора не достави 

Понуђач у року од 15 календарских дана од дана закључења уговора не достави 
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту,

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

Понуђач који није изабран може подићи приложену банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, св

набавке наручиоца од 07-15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

давање личне карте на увид. 

 

2. Понуђач уз своју понуду

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

да изда, на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

без права на приговор и плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

важности 120 дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

Гарант, гарантује да ће се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

корисника гаранције – ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

Уговора.  

 

Понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла

ПДВ са роком важења који је 

мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

банкарске гаранције. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

И у случају да извршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без

обзира на степен довршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за

добро извршење посла, у пуном износу.

 

3. Понуђач уз своју понуду доставља 

банкарске гаранције на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака 

гарантном року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани 

понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулам

безусловна, неопозива, без права на приговор  и платива на први позив. 

гаранција за отклањање грешака

вредности уговора, без ПДВ-

грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 

квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Средство обезбеђења траје 90
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Банкарска гаранција за озбиљност понуде, у свом тексту, мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

Понуђач који није изабран може подићи приложену банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде након објаве обавештења о закључењу уговора, сваки радни дан у Служби за јавне 

15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

у доставља оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

да изда, на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

важности 120 дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

зује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ са роком важења који је 120 дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, која 

зусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу. 

ти банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

И у случају да извршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без

овршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за

добро извршење посла, у пуном износу. 

Понуђач уз своју понуду доставља оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани 

понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулам

без права на приговор  и платива на први позив. 

гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 

-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 

а у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 

квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

90 дана дуже од датума истека понуђеног гарантног рока
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мора садржати све претходно 

наведене разлоге за њено активирање, у супротном понуда ће бити одбијена као 

Понуђач који није изабран може подићи приложену банкарску гаранцију за озбиљност 

аки радни дан у Служби за јавне 

15 часова, уз подношење писаног овлашћења за преузимање и 

оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла. 

Наручилац захтева да понуђач, уз понуду достави оригинално писмо о намери банке гаранта 

да изда, на име финансијског обезбеђења за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, 

плативу на први позив, гаранцију за добро извршење посла, у 

корист наручиоца, у износу од 10 % од вредности уговора без обрачунатог ПДВ, са роком 

важности 120 дана дуже од датума истека рока за коначно извршење посла, а којом банка 

се наручиоцу, платити укупан износ, по пријему првог позива 

ОУ Општине Рума у писаној форми и изјаве у којој се наводи да је 

понуђач (налогодавац за издавање гаранције) прекршио своју обавезу из закљученог 

зује да у року од 15 дана од дана потписивања уговора преда Наручиоцу 

у износу од 10% од вредности уговора без 

од истека рока за коначно извршење посла, која 

зусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист 

Наручиоца. У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који 

су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења 

Банкарска гаранција за добро извршење посла ће бити послата на наплату пословној банци 

Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека 

ти банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач 

не буде извршавао cвoje уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

И у случају да извршилац напусти посао извођења радова у било којој фази изградње, без 

овршености посла,  наручилац ће активирати банкарску гаранцију за 

оригинално писмо о намерама банке за издавање 

на име финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 

року. Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Изабрани 

понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета јавне набавке преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: 

без права на приговор  и платива на први позив. Банкарска 

у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 

a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 

а у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања 

квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

датума истека понуђеног гарантног рока 
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Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

достављени захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора. 

 

4. Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

понуде захтева авансно плаћање има обавезу да најкасније 

потписивања уговора наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: б

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ

наjкраће 120 дана дуже од понуђеног рока 

исплатити ниједан износ пре не

повраћај авансног плаћања.  

 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упаковану у 

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

извршеној измени.  

Уколико банка чије средство финансијско

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (важеће) и уколико је 

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

у провидну фолију и заштите дефинисане прет

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

општине Рума, Главна 107. 

 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било 

сва средства финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

складу са конкурсном документацијом.
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нција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

достављени захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора. 

за повраћај авансног плаћања. Уколико Понуђач у Обрасцу 

понуде захтева авансно плаћање има обавезу да најкасније у року од 15 дана од дана 

наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ

дуже од понуђеног рока за завршетак радова. Наручилац не може 

исплатити ниједан износ пре него што прими тражено средство финансијског обезбеђења за 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упаковану у 

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

Уколико банка чије средство финансијског обезбеђења Понуђач прилаже у самом тексту 

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (важеће) и уколико је 

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

у провидну фолију и заштите дефинисане претходним ставом. 

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

обезбеђења у складу с чланом 106. став 1 тачка 3. ЗЈНа, било да није доставио једно или 

финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

складу са конкурсном документацијом. 
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нција за отклањање недостатака у гарантном року ће бити послата на наплату 

пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене не одговори на 

достављени захтев наручиоца, а у складу са дефинисаним обавезама из уговора.  

. Уколико Понуђач у Обрасцу 

у року од 15 дана од дана 

наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, 

езусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за 

повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје 

. Наручилац не може 

го што прими тражено средство финансијског обезбеђења за 

Наведена средства финансијског обезбеђења Понуђачи имају обавезу да доставе упаковану у 

провидну фолију запакована на начин да њен садржај није могуће изменити без трага о 

обезбеђења Понуђач прилаже у самом тексту 

средства финансијског обезбеђења дефинише да је исто наплативо (важеће) и уколико је 

пробушено Понуђач може исто да увеже са остатком конкурсне документације без улагања 

Као корисника свих средстава финансијског обезбеђења навести: Општинска управа 

Наручилац ће одбити понуду уколико понуђач није доставио тражено средство 

да није доставио једно или 

финансијског обезбеђења. Наручилац ће одбити све понуде понуђач  уз 

које није  достављена полиса осигурања и доказ о плаћених полисама осигурања у 

Прилог 15 
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МОДЕЛ

 

ИЗГРАДЊА  ГАСНЕ  КОТЛАРНИЦЕ ЗА НАСЕЉЕ 

ТИВОЛ СА НАБАВКОМ ОПРЕМЕ

БРОЈ НАБАВКЕ 404
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

ИЗГРАДЊА  ГАСНЕ  КОТЛАРНИЦЕ ЗА НАСЕЉЕ 

ТИВОЛ СА НАБАВКОМ ОПРЕМЕ

пречишћен текст  

БРОЈ НАБАВКЕ 404-80/19-IV 

Рума, ________2019.година 
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УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

ИЗГРАДЊА  ГАСНЕ  КОТЛАРНИЦЕ ЗА НАСЕЉЕ 

ТИВОЛ СА НАБАВКОМ ОПРЕМЕ 
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, 

(у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ

и 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: 

Понуђачи из групе понуђача:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача) 

    Подизвођачу ______________________

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________. 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_________________% учешћа се поверава извршење 

____________________________________________________________________________. 

Закључиле су дана _________________2019. године.

 

      Уговорне стране: 

-да је Наручилац дана 30.07.2019.

покретању отвореног поступка јавне набавке. 

-да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 

404-80/19-IV - Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

- да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019.године 

доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и 

чини његов саставни део.  

                  ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

                  ГЛАВНА 107; 22400 РУМА

                                                                                                      ШД 8411; МБ 08026106; ПИБ 101913980
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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, 

НАРУЧИЛАЦ) 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

лица које заступа фирму,) као најповољнији понуђач (у даљем тексту: ИЗВОЂАЧ

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

банке, име овлашћеног лица свих понуђача из групе понуђача)  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________. 

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_____________% учешћа се поверава извршење 

____________________________________________________________________________. 

Закључиле су дана _________________2019. године. 

УГОВОР 

 

30.07.2019. године, под бројем 404-80-4/19-

покретању отвореног поступка јавне набавке.  

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме

да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019.године 

доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и 
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, ул. Главна бр. 107 Рума, матични број 

08026106, шифра делатности 8411, ПИБ 101913980 коју заступа Начелник, Душан Љубишић 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________(назив 

предузећа, адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, име 

ИЗВОЂАЧ)  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________(назив предузећа, 

адреса, седиште, матични број, шифра делатности, ПИБ, број текућег рачуна, назив пословне 

_____________ (назив и седиште подизвођача)са 

__________________% учешћа се поверава извршење 

___________________________________________________________________________.  

Подизвођачу ___________________________________ (назив и седиште подизвођача)са 

_____________% учешћа се поверава извршење 

____________________________________________________________________________.  

-IV донео Одлуку о 

да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 

124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон) спровео отворени поступак јавне набавке број 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком опреме  

да је Извођач радова на основу позива за достављање Понуда дана_____ 2019.године 

доставио Понуду заведену под бројем (наш бр.)______ , која се налази у прилогу Уговора и 
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- да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим усл

набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 

- да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извођача р

Понуду.  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Предмет овог Уговора је Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком 

опреме, а у свему према  Понуди Извођача број ______________ од _____________.године и 

обрасцу структуре понуђене  цене

Врста радова је утврђена према потреби Инвеститора и понуди Извођача, а исказана је у 

спецификацији која је саставни део овог Уговора.

Почетак извођења радова је најкасније у року од 15 календарских дана од дана увођењ

посао, а завршетак радова  је до 01.09.2020.године

Место извођења радова је у Руми, на катастарској парцели број 3818/1 уписаној К.О. Рума.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач се обавезује да изврши грађевинске радове и све друге радове кој

потпуно извршење радова као и да набави опрему која

тексту: уговорени радови) с пажњом доброг стручњака, у свему у складу са својом понудом 

број ____________  од ________________.године

техничким и другим прописима, нормативима и  стандардима који се примењују у Републици 

Србији, а за радове, услуге, опрему и материјал који су предмет овог уговора. 

Извођач је носилац права и обавеза израде радова

обавезује се да својом опремом, материјалом и својом радном снагом изврши уговорене 

радове. 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова за све предвиђене врсте 

радова из понудe. 

Одговорни извођач радова мор

и изградњи. 

У случају потребе за  изменом одговорног извођача радова, Извођач је у обавези да, пре 

достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писаним 

путем обавести Наручиоца о разлозима измене напред наведеног одговорног извођача радова 

и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све услове 
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да Понуда Извођача радова у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама. 

да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Извођача радова као најповољнију 

Члан 1. 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком 

Понуди Извођача број ______________ од _____________.године и 

цене  која чини саставни део овог Уговора. 

Врста радова је утврђена према потреби Инвеститора и понуди Извођача, а исказана је у 

спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

Почетак извођења радова је најкасније у року од 15 календарских дана од дана увођењ

до 01.09.2020.године. 

Место извођења радова је у Руми, на катастарској парцели број 3818/1 уписаној К.О. Рума.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

Члан 2. 

 

Извођач се обавезује да изврши грађевинске радове и све друге радове кој

као и да набави опрему која је предмет овог уговора (у даљем 

тексту: уговорени радови) с пажњом доброг стручњака, у свему у складу са својом понудом 

________________.године, Законом о планирању

техничким и другим прописима, нормативима и  стандардима који се примењују у Републици 

Србији, а за радове, услуге, опрему и материјал који су предмет овог уговора. 

Члан 3. 

Извођач је носилац права и обавеза израде радова и набавке опреме из члана 1. овог уговора и 

обавезује се да својом опремом, материјалом и својом радном снагом изврши уговорене 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова за све предвиђене врсте 

Одговорни извођач радова мора испуњавати услове прописане важећим Законом о планирању 

У случају потребе за  изменом одговорног извођача радова, Извођач је у обавези да, пре 

достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писаним 

а о разлозима измене напред наведеног одговорног извођача радова 

и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све услове 
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овима из Закона о јавним 

набавкама, захтевима конкурсне документације као и техничким спецификацијама.  

да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

адова као најповољнију 

Изградња гасне котларнице за насеље Тивол са набавком 

Понуди Извођача број ______________ од _____________.године и 

 

Врста радова је утврђена према потреби Инвеститора и понуди Извођача, а исказана је у 

Почетак извођења радова је најкасније у року од 15 календарских дана од дана увођења у 

Место извођења радова је у Руми, на катастарској парцели број 3818/1 уписаној К.О. Рума. 

Извођач се обавезује да изврши грађевинске радове и све друге радове који су неопходни за 

предмет овог уговора (у даљем 

тексту: уговорени радови) с пажњом доброг стручњака, у свему у складу са својом понудом 

Законом о планирању и изградњи, 

техничким и другим прописима, нормативима и  стандардима који се примењују у Републици 

Србији, а за радове, услуге, опрему и материјал који су предмет овог уговора.  

из члана 1. овог уговора и 

обавезује се да својом опремом, материјалом и својом радном снагом изврши уговорене 

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова за све предвиђене врсте 

а испуњавати услове прописане важећим Законом о планирању 

У случају потребе за  изменом одговорног извођача радова, Извођач је у обавези да, пре 

достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, претходно писаним 

а о разлозима измене напред наведеног одговорног извођача радова 

и пружи доказе о томе да новоименовани одговорни извођач радова испуњава све услове 
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прописане важећим Законом о планирању и изградњи. Сва решења о именовању одговорних 

извођача радова представљају саставни део овог уговора.

Извођач се обавезује да у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног 

потписивања овог уговора, као услов за ступање уговора на снагу, достави 

 

1. банкарску гаранцију за добро извршење

приговор и на први позив наплативу, у износу од

пореза на додату вредност са роком важности најмање 120 (стодвадесет) дана дужим од 

уговореног рока за извршење Уговора. Извођач м

ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  

овлашћење да се гаранција у сваком тренутку може активирати

 

2. банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, неопозиву, безусловну, без права 

на приговор и на први позив наплативу

ПДВ-ом и са роком важности 120 (стодвадесет) дана дужим од понуђеног рока завршетк

радова. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

банкарску гаранцију доставити и писмено овлашћење да се гаранција у сваком тренутк

активирати 

 

 и 

 

Надзорном органу преко писарнице у седишту Наручиоца:

 

3.полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање: од професионалне 

одговорности, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла 

(укључујућиосигурање од повреде и смрти на раду) и полису осигурања радова и опреме у 

монтажи у свему сагласно члану 20. овог уговора.

 

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана и полисе 

осигурања из става 1. тачка 3. и члана 20. овог уговора о

извршења овог уговора, тако да банкарска гаранција за добро извршење посла увек важи 

(стодвадесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, а полисе осигурања за цео 

период извођења радова до потписивања записника 

има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне сагласности Извођача, 

реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које му је у поседу.

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију и

плаћање, продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова и услуга, у 

противном Наручилац има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне 

сагласности Извођача, реализује средство фин

које му је у поседу. 
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прописане важећим Законом о планирању и изградњи. Сва решења о именовању одговорних 

представљају саставни део овог уговора. 

Члан 4. 

 

Извођач се обавезује да у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног 

потписивања овог уговора, као услов за ступање уговора на снагу, достави 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну, без права на 

приговор и на први позив наплативу, у износу од  10% од укупно уговорене цене без 

пореза на додату вредност са роком важности најмање 120 (стодвадесет) дана дужим од 

уговореног рока за извршење Уговора. Извођач може поднети гаранције стране банке само 

ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

квалитета 3 (инвестициони ранг).  Уз банкарску гаранцију доставити и писмено 

овлашћење да се гаранција у сваком тренутку може активирати 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, неопозиву, безусловну, без права 

на приговор и на први позив наплативу, у износу од  30%  од укупне вредности понуде

са роком важности 120 (стодвадесет) дана дужим од понуђеног рока завршетк

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 

банкарску гаранцију доставити и писмено овлашћење да се гаранција у сваком тренутк

Надзорном органу преко писарнице у седишту Наручиоца: 

3.полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање: од професионалне 

одговорности, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла 

од повреде и смрти на раду) и полису осигурања радова и опреме у 

монтажи у свему сагласно члану 20. овог уговора. 

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана и полисе 

осигурања из става 1. тачка 3. и члана 20. овог уговора одржава на снази за све време 

извршења овог уговора, тако да банкарска гаранција за добро извршење посла увек важи 

дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, а полисе осигурања за цео 

период извођења радова до потписивања записника о примопредаји, у противном Наручилац 

има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне сагласности Извођача, 

реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које му је у поседу.

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана, као услов за 

плаћање, продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова и услуга, у 

противном Наручилац има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне 

сагласности Извођача, реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
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прописане важећим Законом о планирању и изградњи. Сва решења о именовању одговорних 

Извођач се обавезује да у року до 15 (петнаест) календарских дана од дана обостраног 

потписивања овог уговора, као услов за ступање уговора на снагу, достави Наручиоцу: 

посла, неопозиву, безусловну, без права на 

од укупно уговорене цене без 

пореза на додату вредност са роком важности најмање 120 (стодвадесет) дана дужим од 

оже поднети гаранције стране банке само 

ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 

Уз банкарску гаранцију доставити и писмено 

банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, неопозиву, безусловну, без права 

, у износу од  30%  од укупне вредности понуде са 

са роком важности 120 (стодвадесет) дана дужим од понуђеног рока завршетка 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Уз 

банкарску гаранцију доставити и писмено овлашћење да се гаранција у сваком тренутку може 

3.полисе осигурања и доказе о плаћеној премији полисе за осигурање: од професионалне 

одговорности, полису осигурања радно ангажованих лица за извршење посла 

од повреде и смрти на раду) и полису осигурања радова и опреме у 

Извођач се обавезује да банкарску гаранцију из става 1 тачка 1. овог члана и полисе 

држава на снази за све време 

извршења овог уговора, тако да банкарска гаранција за добро извршење посла увек важи 120 

дана дуже од уговореног рока за завршетак радова, а полисе осигурања за цео 

о примопредаји, у противном Наручилац 

има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне сагласности Извођача, 

реализује средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла које му је у поседу. 

з става 1 тачка 1. овог члана, као услов за 

плаћање, продужи у случају продужења рока за завршетак уговорених радова и услуга, у 

противном Наручилац има право да због кршења ове одредбе Уговора, без даље додатне 

ансијског обезбеђења за добро извршење посла 
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Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, достави 

Наручиоцу:  

1. на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова и извршења уговорених 

услуга са јасно назначеним активностима и редоследом активности, израђен на основу 

динамике коју је утврдио Наручилац

потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови 

и то: 

• план ангажовања потребне радне снаге израђен тако да ангажована радна снага може 

извршити у задатим роковима позиције уговорених радова и услуга утврђене 

Динамичким планом; 

• план ангажовања потребне опреме на градилишту;

• финансијски план реализације извођења уговорених радова и услуга (тј. оквирни план 

испостављања привремених и окончане ситуације) у току рока за уговорено извођење 

радова и услуга; 

• елаборат о уређењу градилишта, израђен у свему према Правилнику о садржини 

елабората о уређењу градилишта  (,,Службени гласник РС.” бр. 121/2012 и 102/2015).

 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и 

добара, изврши и следеће актив

1. да у року од једног дана од дана увођења у посао прописно обележи градилиште и огради 

градилишни простор према усвојеном Динамичком плану и да континуирано у току извођења 

радова према усвојеном Динамичком плану ограђује простор на које

складу са прописима; 

2. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова;

3. да пре уградње материјала и опреме обезбеди сертификате и атесте према предмеру радова 

и исте у оригиналу достави на увид Надз

органа; 

4.да материјал који је у обавези да угради буде у свему према квалитету наведеном у 

предмеру радова; 

5. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и суседним 

објектима; 

6. да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

7. да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед 

радова; 

8. да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,

року; 

9. да учествује у примопредаји изведених радова и коначнoм обрачуну изведених радова;

10. предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са 

важећим законским и подазконским прописима;

11. да отклони све недостатке по записницима Комисије за примопредају и коначни обрачун;

12. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове на објекту од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења материјала и опреме све до примопредаје изведених радова;

13.да у складу са овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 

гарантном року; 
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Члан 5. 

Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, достави 

1. на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова и извршења уговорених 

услуга са јасно назначеним активностима и редоследом активности, израђен на основу 

Наручилац у сарадњи са Извођачем. Динамички план мора бити 

тписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови 

план ангажовања потребне радне снаге израђен тако да ангажована радна снага може 

извршити у задатим роковима позиције уговорених радова и услуга утврђене 

план ангажовања потребне опреме на градилишту; 

финансијски план реализације извођења уговорених радова и услуга (тј. оквирни план 

испостављања привремених и окончане ситуације) у току рока за уговорено извођење 

градилишта, израђен у свему према Правилнику о садржини 

елабората о уређењу градилишта  (,,Службени гласник РС.” бр. 121/2012 и 102/2015).

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и 

, изврши и следеће активности и радове:  

1. да у року од једног дана од дана увођења у посао прописно обележи градилиште и огради 

градилишни простор према усвојеном Динамичком плану и да континуирано у току извођења 

радова према усвојеном Динамичком плану ограђује простор на којем се изводе радови у 

2. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова;

3. да пре уградње материјала и опреме обезбеди сертификате и атесте према предмеру радова 

и исте у оригиналу достави на увид Надзорном органу, а копију за документацију Надзорног 

4.да материјал који је у обавези да угради буде у свему према квалитету наведеном у 

5. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и суседним 

да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

7. да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед 

да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед,

. да учествује у примопредаји изведених радова и коначнoм обрачуну изведених радова;

. предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са 

важећим законским и подазконским прописима; 

остатке по записницима Комисије за примопредају и коначни обрачун;

. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове на објекту од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења материјала и опреме све до примопредаје изведених радова;

овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
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Извођач је дужан да у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова, достави 

1. на усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова и извршења уговорених 

услуга са јасно назначеним активностима и редоследом активности, израђен на основу 

у сарадњи са Извођачем. Динамички план мора бити 

тписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови 

план ангажовања потребне радне снаге израђен тако да ангажована радна снага може 

извршити у задатим роковима позиције уговорених радова и услуга утврђене 

финансијски план реализације извођења уговорених радова и услуга (тј. оквирни план 

испостављања привремених и окончане ситуације) у току рока за уговорено извођење 

градилишта, израђен у свему према Правилнику о садржини 

елабората о уређењу градилишта  (,,Службени гласник РС.” бр. 121/2012 и 102/2015). 

Извођач је дужан да, у оквиру уговорене цене за извођење предметних радова и испоруку 

1. да у року од једног дана од дана увођења у посао прописно обележи градилиште и огради 

градилишни простор према усвојеном Динамичком плану и да континуирано у току извођења 

м се изводе радови у 

2. да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова; 

3. да пре уградње материјала и опреме обезбеди сертификате и атесте према предмеру радова 

орном органу, а копију за документацију Надзорног 

4.да материјал који је у обавези да угради буде у свему према квалитету наведеном у 

5. да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објектима и суседним 

да у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал; 

7. да обезбеди присуство и учешће својих представника у раду Комисије за технички преглед 

да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички преглед, у остављеном 

. да учествује у примопредаји изведених радова и коначнoм обрачуну изведених радова; 

. предузима мере за обезбеђење здравља и безбедности на раду, у свему у складу са 

остатке по записницима Комисије за примопредају и коначни обрачун; 

. да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове на објекту од пропадања, оштећења, 

одношења или уништења материјала и опреме све до примопредаје изведених радова; 

овим уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у 
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14. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и 

другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за 

радове, материјал и опрему који су предмет овог уговора.

15. по завршетку монтаже опреме, испитивању на носивост, чврстоћу, заптивеност и 

функционалност, извођач радова мора извршити пробни рад и обуку руковаоца који ће 

управљати погоном. Пробни рад не може 

01.октобра до 03. маја). Обука руковаоца мора ићи паралелно током извођења завршних 

проба и у прва два месеца пробног рада. Током пробног рада морају се доказати могућности 

остварења пројектованих параметара рада

рада, а последица су недовољног квалитета изведених радова или уграђене опреме морају 

бити отклоњени у што краћем року и о трошку извођача радова. По успешно изведеном 

пробном раду сачињава се записник о и

Динамички план уговорне стране усаглашавају у року од 15 дана од дана испуњења обавеза 

Извођача дефинисаних чланом 4. овог Уговора.

 

 

 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова где се обављају 

активности за потребе извођења уговорених радова. 

Извођач је дужан да поступи по свим писaним примедбама 

квалитет изведених радова, опреме и уграђеног материјала, те да по тим примедбама отклони, 

о свом трошку, недостатке или пропусте. 

 

Извођач радова у потпуности одговара 

радове изведене од стране подизвођача радова или осталих чланова

је сам извршио. 

 

Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писани захтев за евентуално 

продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека уговореног рока. Надзорни 

орган, уз захтев Извођача, доста

извођење радова, у сагласности са одредбама овог уговора.

 

ОБАВЕЗЕ  ИНВЕСТИТОРА 

Обавезе Инвеститора су: 

1.   да преда Извођачу расположиву техничку документацију; 

2. да формира радни тим за коорди

3. да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној форми;

4. да обезбеди вршење стручног  надзора,  у складу са  одредбама  Закона о планирању и 

изградњи и подзаконских општих аката;

5. да обезбеди потврде, дозволе и сагласности надлежних органа, организација и јавних 

предузећа у складу са прописима;

6. да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа:

7. евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове;

8. евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;
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. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и 

другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за 

ове, материјал и опрему који су предмет овог уговора. 

по завршетку монтаже опреме, испитивању на носивост, чврстоћу, заптивеност и 

функционалност, извођач радова мора извршити пробни рад и обуку руковаоца који ће 

управљати погоном. Пробни рад не може бити краћи од једне целе грејне сезоне ( од 

01.октобра до 03. маја). Обука руковаоца мора ићи паралелно током извођења завршних 

проба и у прва два месеца пробног рада. Током пробног рада морају се доказати могућности 

остварења пројектованих параметара рада погона. Све недостатке који се уоче током пробног 

рада, а последица су недовољног квалитета изведених радова или уграђене опреме морају 

бити отклоњени у што краћем року и о трошку извођача радова. По успешно изведеном 

пробном раду сачињава се записник о истом и од тог момента  тече гарантни рок

Динамички план уговорне стране усаглашавају у року од 15 дана од дана испуњења обавеза 

Извођача дефинисаних чланом 4. овог Уговора. 

Члан 6. 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова где се обављају 

активности за потребе извођења уговорених радова.  

Извођач је дужан да поступи по свим писaним примедбама Наручиоца и Надзорног органа на 

реме и уграђеног материјала, те да по тим примедбама отклони, 

о свом трошку, недостатке или пропусте.  

Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза,  те и за 

радове изведене од стране подизвођача радова или осталих чланова групе понуђача , као да их 

Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писани захтев за евентуално 

продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека уговореног рока. Надзорни 

орган, уз захтев Извођача, доставља детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за 

извођење радова, у сагласности са одредбама овог уговора. 

 

Члан 7. 

да преда Извођачу расположиву техничку документацију;  

да формира радни тим за координацију и комуникацију;  

да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној форми;

да обезбеди вршење стручног  надзора,  у складу са  одредбама  Закона о планирању и 

изградњи и подзаконских општих аката; 

воле и сагласности надлежних органа, организација и јавних 

предузећа у складу са прописима; 

да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа:

евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове;

захтеве за продужење рока извођења радова; 
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. да изврши и остале активности прописане Законом о планирању и изградњи, техничким и 

другим прописима, нормативима и стандардима који се примењују у Републици Србији за 

по завршетку монтаже опреме, испитивању на носивост, чврстоћу, заптивеност и 

функционалност, извођач радова мора извршити пробни рад и обуку руковаоца који ће 

бити краћи од једне целе грејне сезоне ( од 

01.октобра до 03. маја). Обука руковаоца мора ићи паралелно током извођења завршних 

проба и у прва два месеца пробног рада. Током пробног рада морају се доказати могућности 

погона. Све недостатке који се уоче током пробног 

рада, а последица су недовољног квалитета изведених радова или уграђене опреме морају 

бити отклоњени у што краћем року и о трошку извођача радова. По успешно изведеном 

стом и од тог момента  тече гарантни рок 

Динамички план уговорне стране усаглашавају у року од 15 дана од дана испуњења обавеза 

Извођач је дужан да омогући вршење стручног надзора над извођењем радова где се обављају 

и Надзорног органа на 

реме и уграђеног материјала, те да по тим примедбама отклони, 

за извршење уговорених обавеза,  те и за 

групе понуђача , као да их 

Извођач је дужан да упути Наручиоцу, преко Надзорног органа, писани захтев за евентуално 

продужење рока за извођење радова, најкасније 7 дана пре истека уговореног рока. Надзорни 

вља детаљно образложење и мишљење о продужењу рока за 

да у примереном року решава све захтеве Извођача и доставља одговоре у писаној форми; 

да обезбеди вршење стручног  надзора,  у складу са  одредбама  Закона о планирању и 

воле и сагласности надлежних органа, организација и јавних 

да благовремено решава, уз писану и образложену сагласност Надзорног органа: 

евентуалне вишкове и мањкове радова, накнадне радове и непредвиђене радове; 
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9. да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за 

неуговорене позиције радова;

10. да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед;

11. да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те 

Комисије.  

 

УВОЂЕЊЕ  ИЗВОЂАЧА  У  ПОСАО

 

 

Даном испуњења обавеза Извођача из члана 4. и члана 5. став 1. тачке 1, 2 и 3. и обавеза 

Инвеститора из члана 8, тачка 1. и 4, стичу се услови за увођење Извођача у посао.

 

Инвеститор писаним путем обавештава Извођача и Надзорни орган о датуму увођења 

Извођача у посао. 

 

Надзорни орган уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу 

Решење о именовању стручног надзора. 

 

РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА

 

 

Уговорени рок извођења уговорених радова 

 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

Наручиоцу, на име уговорне казне,

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђ

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

даљег рада, Наручилац има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

до износа стварне штете. 

 

 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случа

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе;

2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се 

приписати кривици Извођача; 

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних оба

на послу, које ангажује Инвеститор;

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

5. због неиспуњења услова и прибављања дозвола које су обавеза Инвеститора
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да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за 

неуговорене позиције радова; 

да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед;

да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те 

УВОЂЕЊЕ  ИЗВОЂАЧА  У  ПОСАО 

Члан 8. 

Даном испуњења обавеза Извођача из члана 4. и члана 5. став 1. тачке 1, 2 и 3. и обавеза 

1. и 4, стичу се услови за увођење Извођача у посао.

Инвеститор писаним путем обавештава Извођача и Надзорни орган о датуму увођења 

Надзорни орган уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу 

стручног надзора.  

РОК  ЗА   ЗАВРШЕТАК  ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 

Члан 9 

Уговорени рок извођења уговорених радова је до 01.09.2020.године. 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

, на име уговорне казне, износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

Члан 10 

Извођач има право на продужење уговореног рока у следећим случајевима: 

1. ако дође до природних догађаја који имају карактер више силе; 

2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се 

 

3. због кашњења радова проузрокованих неиспуњењем уговорних обавеза осталих  учесника 

на послу, које ангажује Инвеститор; 

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

5. због неиспуњења услова и прибављања дозвола које су обавеза Инвеститора
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да контролише, ревидује и усаглашава понуде за додатне радове, са анализама цена за 

да обезбеди технички преглед и да учествује у раду Комисије за технички преглед; 

да формира Комисију за примопредају радова и коначни обрачун и да учествује у раду те 

Даном испуњења обавеза Извођача из члана 4. и члана 5. став 1. тачке 1, 2 и 3. и обавеза 

1. и 4, стичу се услови за увођење Извођача у посао. 

Инвеститор писаним путем обавештава Извођача и Надзорни орган о датуму увођења 

Надзорни орган уводи Извођача у посао уписом у грађевински дневник и предаје Извођачу 

Ако Извођач не изврши уговорене радове и услуге у уговореном року, обавезан је да плати 

износ од 2 (два) промила од укупне уговорене цене за 

сваки дан закашњења, а до износа 5% од укупне вредности овог уговора, када Инвеститор 

стиче право да по овом основу раскине уговор и по овом основу доцње Извођача реализује 

ења за добро извршење посла. Ситуација се, без даље додатне 

сагласности Извођача, трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне. 

Уколико из неоправданих разлога Извођач прекине са извођењем радова или одустане од 

има право да раскине овај уговор, уз наплату средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла у целости, као и да захтева од Извођача накнаду штете, 

јевима:  

2. ванредни догађаји који се нису могли предвидети у време закључења уговора, а не могу се 

веза осталих  учесника 

4. због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач. 

5. због неиспуњења услова и прибављања дозвола које су обавеза Инвеститора 
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Ако наступе околности из тачака 1, 

грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, 

уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за 

завршетак радова. Инвеститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 

15 (петнаест) дана од пријема захтева. 

 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора. 

 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА

 

 

Уговорена цена са свим трошковима без пореза на додату вредност износи:_______________ 

динара, словима:_______________________износ пореза на додату вредност _______________ 

динара, ____________________________,  цена са порезом на додату вредност 

___________________ динара,  словима: _________________,  сагласно од Инвеститора 

прихваћеној понуди Извођача, заведену код Извођача под бројем _________ од 

____________.године, заведену под бројем __________ од ___________. године.

Цена из става 1. овог члана доб

 

Цене из става 2. овог члана су фиксне до потпуног извршења овог уговора и обухватају све 

трошкове. 

 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима.

Инвеститор ће уговорену цену радова 

исправне ситуације, заведене на Писарници Инвеститора, под условима утврђеним овим 

уговором. 

 

Инвеститор се обавезује да Извођачу, под условом да је у поседу средства финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и средства финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања, а у случају окончане ситуације, средства финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, плати уговорену цену на следећи начин, а у складу 

са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС" 119/2012 и 68/2015):

• по подношењу прихватљиве Гаранције за повраћај авансног плаћања у року од 45 

(четрдесетпет) дана од пријема гаранције.

• по привременим ситуацијама у року до 45 (

стране Надзорног органа.

• по окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема и овере од 

стране Надзорног органа.

 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.години, Наручилац ће реализ

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020.годину и то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

 

Уколико се законским прописима утврди начин плаћања директних и индиректни

корисника а који значајно одступају од начина плаћања утврђеног у ставу 1.овог члана, 
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Ако наступе околности из тачака 1, 2, 3, 4. и 5.  претходног става, Извођач их одмах уписује у 

грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, 

уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за 

еститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 

15 (петнаест) дана од пријема захтева.  

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора. 

УГОВОРЕНА  ЦЕНА  И  УСЛОВИ  ПЛАЋАЊА 

Члан 11 

Уговорена цена са свим трошковима без пореза на додату вредност износи:_______________ 

динара, словима:_______________________износ пореза на додату вредност _______________ 

динара, ____________________________,  цена са порезом на додату вредност 

___________ динара,  словима: _________________,  сагласно од Инвеститора 

прихваћеној понуди Извођача, заведену код Извођача под бројем _________ од 

____________.године, заведену под бројем __________ од ___________. године.

овог члана добијена је на основу цена из усвојене понуде Извођача.

овог члана су фиксне до потпуног извршења овог уговора и обухватају све 

ПДВ се обрачунава и плаћа у складу са законским прописима. 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу у року од 45 дана од дана пријема 

исправне ситуације, заведене на Писарници Инвеститора, под условима утврђеним овим 

Инвеститор се обавезује да Извођачу, под условом да је у поседу средства финансијског 

ршење посла и средства финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања, а у случају окончане ситуације, средства финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, плати уговорену цену на следећи начин, а у складу 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

гласник РС" 119/2012 и 68/2015): 

по подношењу прихватљиве Гаранције за повраћај авансног плаћања у року од 45 

(четрдесетпет) дана од пријема гаранције. 

по привременим ситуацијама у року до 45 (четрдесетпет) дана од пријема и овере од 

стране Надзорног органа. 

по окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема и овере од 

стране Надзорног органа. 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.години, Наручилац ће реализ

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020.годину и то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Уколико се законским прописима утврди начин плаћања директних и индиректни

корисника а који значајно одступају од начина плаћања утврђеног у ставу 1.овог члана, 
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2, 3, 4. и 5.  претходног става, Извођач их одмах уписује у 

грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља у писаној форми, 

уз сагласност Надзорног органа, предлог Инвеститору за продужење уговореног рока за 

еститор је обавезан да по наведеном захтеву донесе одлуку у року од 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.  

Уговорена цена са свим трошковима без пореза на додату вредност износи:_______________ 

динара, словима:_______________________износ пореза на додату вредност _______________ 

динара, ____________________________,  цена са порезом на додату вредност 

___________ динара,  словима: _________________,  сагласно од Инвеститора 

прихваћеној понуди Извођача, заведену код Извођача под бројем _________ од 

____________.године, заведену под бројем __________ од ___________. године. 

ијена је на основу цена из усвојене понуде Извођача. 

овог члана су фиксне до потпуног извршења овог уговора и обухватају све 

исплатити Извођачу у року од 45 дана од дана пријема 

исправне ситуације, заведене на Писарници Инвеститора, под условима утврђеним овим 

Инвеститор се обавезује да Извођачу, под условом да је у поседу средства финансијског 

ршење посла и средства финансијског обезбеђења за повраћај 

авансног плаћања, а у случају окончане ситуације, средства финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року, плати уговорену цену на следећи начин, а у складу 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. 

по подношењу прихватљиве Гаранције за повраћај авансног плаћања у року од 45 

четрдесетпет) дана од пријема и овере од 

по окончаној ситуацији у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема и овере од 

Обавезе плаћања које доспевају по овом Уговору у 2020.години, Наручилац ће реализовати по 

обезбеђивању финансијских средстава усвајањем финансијског плана за 2020.годину и то 

највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години. 

Уколико се законским прописима утврди начин плаћања директних и индиректних буџетских 

корисника а који значајно одступају од начина плаћања утврђеног у ставу 1.овог члана, 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

Наручилац задржава право да раскине уговор у случају немогућности извршења финансирања 

обавеза или анексом Уговора уреди начин плаћања са којим је Извођач саг

 

Уговорне стране су сагласне да су цене услуга, радова и добара из основне понуде фиксне, и 

да важе за све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад у сменама, рад викендом и 

празницима), и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу

формирана уговорена цена радова (фиксна цена), осим у случају да су испуњени услови из 

члана 637 Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 УСЈ и 

57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 ), а на 

утврђеним овим чланом уговора. 

 

На основу и у складу са чланом 637

усагласиле да се уговорене цене могу изменити само за материјал и опрему уколико у току 

извршења уговора дође до промена цена на тржишту материјала и опреме изнад 10% (десет 

процената) у односу на уговорене цене материјала и опреме које се нису могле предвидети у 

тренутку ступања на снагу овог уговора, а који утичу на висину цене према структури и 

анализи уговорених цена. За материјал и опрему уговорена цена се може изменити само за  

износ који прелази 10% и то само путем анекса овог уговора и само уз претходну изричиту 

писану сагласност Инвеститора и то само уколико Извођач није пао у доцњу са извршењем 

уговора према Динамичком плану на који је сагласност дао Инвеститор. 

 

Уколико Извођач захтева измену Уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 

основаност захтева достављањем Инвеститору одговарајућих доказа, као што су примера 

ради, анализа цена, докази 

произвођача и сл. 

 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу, на начин и у року предвиђеним 

овим уговором, на текући рачун Извођача.

 

Ако у току  извођења радова наступе ванредни догађаји

време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог уговора могу се изменити сагласно 

одредбама Закона о јавним набавкама.

 

Као ванредни догађаји у смислу овог уговора сматрају се природни догађаји (земљотрес, 

поплаве и др.), мере државних органа које се не могу приписати кривици или пропуштањем 

дужне пажње од стране Извођача и све друге околности које се нису могле предвидети у 

време закључења Уговора, а не могу се приписати кривици или пропуштању дужне пажње од 

стране Извођача. 

 

Уколико Извођач захтева измену Уговора услед наступања ванредних околности, дужан је да 

докаже основаност захтева. 

 

Инвеститор се обавезује да Извођачу за изведене радове и услуге под условом да је у поседу 

важећих средстава финансијског обезбеђења 

окончане ситуације и за отклањање недостатака у гарантном року, плати вредност изведених 

радова и услуга за стварно извршени обим радова и услуга, по уговореним ценама из усвојене 

понуде Извођача, а на основу привр
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Наручилац задржава право да раскине уговор у случају немогућности извршења финансирања 

обавеза или анексом Уговора уреди начин плаћања са којим је Извођач саг

Уговорне стране су сагласне да су цене услуга, радова и добара из основне понуде фиксне, и 

да важе за све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад у сменама, рад викендом и 

празницима), и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу

формирана уговорена цена радова (фиксна цена), осим у случају да су испуњени услови из 

члана 637 Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 УСЈ и 

57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 ), а на начин и под условима 

утврђеним овим чланом уговора.  

На основу и у складу са чланом 637. Закона о облигационим односима, уговорне стране су се 

усагласиле да се уговорене цене могу изменити само за материјал и опрему уколико у току 

промена цена на тржишту материјала и опреме изнад 10% (десет 

процената) у односу на уговорене цене материјала и опреме које се нису могле предвидети у 

тренутку ступања на снагу овог уговора, а који утичу на висину цене према структури и 

цена. За материјал и опрему уговорена цена се може изменити само за  

износ који прелази 10% и то само путем анекса овог уговора и само уз претходну изричиту 

писану сагласност Инвеститора и то само уколико Извођач није пао у доцњу са извршењем 

а Динамичком плану на који је сагласност дао Инвеститор. 

Уколико Извођач захтева измену Уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 

основаност захтева достављањем Инвеститору одговарајућих доказа, као што су примера 

 о стурктури цена, фактуре произвођача опреме, ценовник 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу, на начин и у року предвиђеним 

овим уговором, на текући рачун Извођача. 

Ако у току  извођења радова наступе ванредни догађаји који се нису могли предвидети у 

време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог уговора могу се изменити сагласно 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

Као ванредни догађаји у смислу овог уговора сматрају се природни догађаји (земљотрес, 

, мере државних органа које се не могу приписати кривици или пропуштањем 

дужне пажње од стране Извођача и све друге околности које се нису могле предвидети у 

време закључења Уговора, а не могу се приписати кривици или пропуштању дужне пажње од 

Уколико Извођач захтева измену Уговора услед наступања ванредних околности, дужан је да 

Инвеститор се обавезује да Извођачу за изведене радове и услуге под условом да је у поседу 

важећих средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла односно у случају 

окончане ситуације и за отклањање недостатака у гарантном року, плати вредност изведених 

радова и услуга за стварно извршени обим радова и услуга, по уговореним ценама из усвојене 

понуде Извођача, а на основу привремене односно окончане ситуације, у року до 45 
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Наручилац задржава право да раскине уговор у случају немогућности извршења финансирања 

обавеза или анексом Уговора уреди начин плаћања са којим је Извођач сагласан.  

Уговорне стране су сагласне да су цене услуга, радова и добара из основне понуде фиксне, и 

да важе за све режиме рада (дневни рад, ноћни рад, рад у сменама, рад викендом и 

празницима), и да се неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је 

формирана уговорена цена радова (фиксна цена), осим у случају да су испуњени услови из 

члана 637 Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 УСЈ и 

начин и под условима 

Закона о облигационим односима, уговорне стране су се 

усагласиле да се уговорене цене могу изменити само за материјал и опрему уколико у току 

промена цена на тржишту материјала и опреме изнад 10% (десет 

процената) у односу на уговорене цене материјала и опреме које се нису могле предвидети у 

тренутку ступања на снагу овог уговора, а који утичу на висину цене према структури и 

цена. За материјал и опрему уговорена цена се може изменити само за  

износ који прелази 10% и то само путем анекса овог уговора и само уз претходну изричиту 

писану сагласност Инвеститора и то само уколико Извођач није пао у доцњу са извршењем 

а Динамичком плану на који је сагласност дао Инвеститор.  

Уколико Извођач захтева измену Уговора из напред наведених разлога, дужан је да докаже 

основаност захтева достављањем Инвеститору одговарајућих доказа, као што су примера 

о стурктури цена, фактуре произвођача опреме, ценовник 

Инвеститор ће уговорену цену радова исплатити Извођачу, на начин и у року предвиђеним 

који се нису могли предвидети у 

време закључења Уговора, одговарајуће одредбе овог уговора могу се изменити сагласно 

Као ванредни догађаји у смислу овог уговора сматрају се природни догађаји (земљотрес, 

, мере државних органа које се не могу приписати кривици или пропуштањем 

дужне пажње од стране Извођача и све друге околности које се нису могле предвидети у 

време закључења Уговора, а не могу се приписати кривици или пропуштању дужне пажње од 

Уколико Извођач захтева измену Уговора услед наступања ванредних околности, дужан је да 

Инвеститор се обавезује да Извођачу за изведене радове и услуге под условом да је у поседу 

за добро извршење посла односно у случају 

окончане ситуације и за отклањање недостатака у гарантном року, плати вредност изведених 

радова и услуга за стварно извршени обим радова и услуга, по уговореним ценама из усвојене 

емене односно окончане ситуације, у року до 45 
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(четрдесетпет) дана од дана пријема и овере ситуације од стране Надзорног органа и 

овлашћених лица Инвеститора.

 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

уговорених радова и услуга и уговорених цена за одређене врсте радова и услуга прецизиране 

по позицијама из понуде радова Извођача.

 

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу радова и 

потписаном Записнику о примопредаји радова.

 

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Надзорном 

органу: 

1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 

радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 

Надзорног органа;  

 2. фотокопије листова грађевинског дневника, за који се испоставља ситуација, обострано 

потписане и оверене; 

 3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 

привременим или окончаним ситуацијама, ов

4. уз окончану ситуацију, доставља и б

гарантном року. Изабрани извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне 

набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањ

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 %

ПДВ-а. Рок важења банкарске гаранције мора бити 

понуђеног гарантног рока. Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банка

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

промењену месну надлежност за решавање спорова.     Гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочн

недостатака у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у 

року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати 

другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са п

привредника. 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из овог члана, Инвеститор неће 

извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

 

Ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене

ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Надзорни орган, у року од 2 (два) 

радна дана од дана пријема, доставља 

управе. 
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(четрдесетпет) дана од дана пријема и овере ситуације од стране Надзорног органа и 

овлашћених лица Инвеститора. 

 

Члан 12 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

ених радова и услуга и уговорених цена за одређене врсте радова и услуга прецизиране 

по позицијама из понуде радова Извођача. 

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу радова и 

потписаном Записнику о примопредаји радова. 

емене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Надзорном 

1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 

радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 

2. фотокопије листова грађевинског дневника, за који се испоставља ситуација, обострано 

3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 

привременим или окончаним ситуацијама, овереном од стране Надзорног органа;

доставља и банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

Изабрани извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне 

набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 

отклањање грешака у гарантном року издаје се у висини од 10 % од вредности уговора без 

Рок важења банкарске гаранције мора бити 90 (деведесет) дана дужи од датума истека 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

надлежност за решавање спорова.     Гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочн

недостатака у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у 

року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати 

другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са п

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из овог члана, Инвеститор неће 

извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

Ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене

ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Надзорни орган, у року од 2 (два) 

радна дана од дана пријема, доставља Наручиоцу на оверу, путем Писарнице Општинске 
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(четрдесетпет) дана од дана пријема и овере ситуације од стране Надзорног органа и 

Привремене ситуације и окончану ситуацију Извођач испоставља на основу изведених 

ених радова и услуга и уговорених цена за одређене врсте радова и услуга прецизиране 

Окончану ситуацију Извођач подноси по извршеном техничком прегледу радова и 

емене ситуације и окончану ситуацију, Извођач је обавезан да достави Надзорном 

1. фотокопије записника о извршеној контроли радова који су претходили изведеним 

радовима, а који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од 

2. фотокопије листова грађевинског дневника, за који се испоставља ситуација, обострано 

3. фотокопије листова грађевинске књиге, за све уговорене и изведене позиције приказане у 

ереном од стране Надзорног органа; 

анкарску гаранцију за отклањање грешака у 

Изабрани извођач се обавезује да у тренутку примопредаје предмета јавне 

ање грешака у гарантном року, која 

ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.  Банкарска гаранција за 

од вредности уговора без 

дужи од датума истека 

Извођач може поднети гаранције стране банке само ако је тој 

банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

рску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би 

могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.  

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или 

надлежност за решавање спорова.     Гаранцију за отклањање недостатака у 

гарантном року наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем 

недостатака у року од 10 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца и не отклони их у 

року и у складу са писаним захтевом Наручиоца.  У том случају наручилац може ангажовати 

другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг 

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из овог члана, Инвеститор неће 

извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација. 

Ситуацију Извођач доставља Надзорном органу на оверу. Након извршене контроле и овере, 

ситуацију са комплетном документацијом из овог члана, Надзорни орган, у року од 2 (два) 

на оверу, путем Писарнице Општинске 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

Уколико Надзорни орган или Инвеститор оспори  део испоста

под условима предвиђеним овим уговором, доспева само неспорни део ситуације. 

 

Извођач, по извршеном техничком прегледу радова, на основу Записника о примопредаји и 

коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију. 

 

Надзорни орган је дужан да кроз сваку привремену ситуацију исправи предходне привремене 

ситуције, ако накнадно утврди да неки од приказаних радова нису изведени или неки 

материјал и опрема нису уграђени. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације

 

ГАРАНТНИ   РОК 

 

За изведене радове гарантни рок износи ___________ месеци рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова, тј. дана обостраног потписивања записника о примопредаји 

без примедби Наручиоца. 

 

Гарантни рок за уграђени материјал и опрему 

примопредаје уграђеног  материјала и опреме, тј. дана обостраног потписивања записника о 

примопредаји без примедби Инвеститора.

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјал или опрему законом или 

прописом утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 и 2 овог члана, 

важи гарантни рок предвиђен законом или прописом, почев од дана примопредаје изведених 

радова, тј. дана потписивања записника о примопредаји без примедби Инвеститора.

 

 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора или корисника, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проу

недостацима. 

 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног 

позива од стране Инвеститора или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 

Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака а

лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање 

недостатака у гарантном року. 

 

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не 

покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 

члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

штете. 

 

ДОКУМЕНТИ   У   ТОКУ   ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА
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Уколико Надзорни орган или Инвеститор оспори  део испостављене ситуације, на исплату, а 

под условима предвиђеним овим уговором, доспева само неспорни део ситуације. 

Извођач, по извршеном техничком прегледу радова, на основу Записника о примопредаји и 

коначном обрачуну, испоставља окончану ситуацију.  

орган је дужан да кроз сваку привремену ситуацију исправи предходне привремене 

ситуције, ако накнадно утврди да неки од приказаних радова нису изведени или неки 

материјал и опрема нису уграђени. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације

Члан 13. 

За изведене радове гарантни рок износи ___________ месеци рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова, тј. дана обостраног потписивања записника о примопредаји 

Гарантни рок за уграђени материјал и опрему износи ___________месеци рачунајући од дана 

примопредаје уграђеног  материјала и опреме, тј. дана обостраног потписивања записника о 

примопредаји без примедби Инвеститора. 

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјал или опрему законом или 

писом утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 и 2 овог члана, 

важи гарантни рок предвиђен законом или прописом, почев од дана примопредаје изведених 

радова, тј. дана потписивања записника о примопредаји без примедби Инвеститора.

Члан 14. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора или корисника, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проу

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног 

позива од стране Инвеститора или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 

Инвеститор је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко 

лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање 

 

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не 

ове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 

члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 

ДОКУМЕНТИ   У   ТОКУ   ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА 
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вљене ситуације, на исплату, а 

под условима предвиђеним овим уговором, доспева само неспорни део ситуације.  

Извођач, по извршеном техничком прегледу радова, на основу Записника о примопредаји и 

орган је дужан да кроз сваку привремену ситуацију исправи предходне привремене 

ситуције, ако накнадно утврди да неки од приказаних радова нису изведени или неки 

материјал и опрема нису уграђени. Исти поступак се примењује и код окончане ситуације. 

За изведене радове гарантни рок износи ___________ месеци рачунајући од дана 

примопредаје изведених радова, тј. дана обостраног потписивања записника о примопредаји 

износи ___________месеци рачунајући од дана 

примопредаје уграђеног  материјала и опреме, тј. дана обостраног потписивања записника о 

Уколико је за поједине од уговорених радова или материјал или опрему законом или 

писом утврђен дужи гарантни рок од гарантног рока одређеног ставом 1 и 2 овог члана, 

важи гарантни рок предвиђен законом или прописом, почев од дана примопредаје изведених 

радова, тј. дана потписивања записника о примопредаји без примедби Инвеститора. 

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Инвеститора или корисника, 

отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених 

радова, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писаног 

позива од стране Инвеститора или корисника и не изврши ту обавезу у року датом у позиву, 

нгажује друго правно или физичко 

лице, на терет Извођача, наплатом средства финансијског обезбеђења за отклањање 

Уколико средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року не 

ове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог 

члана, Инвеститор има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

 

Извођач радова је у обавези да на градилишту 

документације, и следећу документацију:

         1.  грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења  књиге 

инспекције и грађевинског дневника;

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са испр

скицама и котираним мерама узетим на лицу места, са аналитичким доказом изведених 

количина, са потписом обрађивача, са датумом, потписом и личним печатом Одговорног 

извођача радова и Надзорног органа;

3.  динамички план извођењ

за организовање, извршење и праћење реализације.

 

По усвојеном Динамичком плану Извођач је у тачно у Динамичком плану одређеном року 

изради извођачки пројекат, а по завршетку радова Извођач је у обав

изведеног објекта, који мора да обухвата све податке у складу са законским прописима.

 

По завршетку радова Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију 

вођену у току реализације уговора, записнички преда 

ОСИГУРАЊЕ   

Извођач је дужан да пре увођења у посао достави 

дефинисане у члану 4. став 1. тачке 1. до 4

закључно са потписивањем записника о примопредаји, у свему према важећим законским 

прописима.   

 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите 

на раду, као и противпожарне заштите.

 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања дефинисане у члану 4

 

ПРИМОПРЕДАЈА  ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА

 

Извођач је у обавези да преко Надзорног органа писаним путем обавести 

завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 5 (пет) дана пре 

завршетка свих  радова. 
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Извођач радова је у обавези да на градилишту устројава, чува и води, поред техничке 

документације, и следећу документацију: 

1.  грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења  књиге 

инспекције и грађевинског дневника; 

2. грађевинску књигу на прописаном обрасцу са исправно попуњеним заглављем; са 

скицама и котираним мерама узетим на лицу места, са аналитичким доказом изведених 

количина, са потписом обрађивача, са датумом, потписом и личним печатом Одговорног 

извођача радова и Надзорног органа; 

3.  динамички план извођења радова са ресурсним плановима, као управљачки документ 

за организовање, извршење и праћење реализације. 

По усвојеном Динамичком плану Извођач је у тачно у Динамичком плану одређеном року 

изради извођачки пројекат, а по завршетку радова Извођач је у обавези да изради пројекат 

изведеног објекта, који мора да обухвата све податке у складу са законским прописима.

По завршетку радова Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију 

вођену у току реализације уговора, записнички преда Инвеститору. 

Члан 16 

 

Извођач је дужан да пре увођења у посао достави Инвеститору све тражене полисе осигурања 

став 1. тачке 1. до 4, са важношћу за цео период извођења радова и 

закључно са потписивањем записника о примопредаји, у свему према важећим законским 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите 

арне заштите. 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

уговореног рока, полисе осигурања дефинисане у члану 4. са новим периодом осигурања.

ПРИМОПРЕДАЈА  ИЗВЕДЕНИХ  РАДОВА 

Члан 17 

Извођач је у обавези да преко Надзорног органа писаним путем обавести 

завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 5 (пет) дана пре 
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устројава, чува и води, поред техничке 

1.  грађевински дневник у складу са Правилником о садржини и начину вођења  књиге 

авно попуњеним заглављем; са 

скицама и котираним мерама узетим на лицу места, са аналитичким доказом изведених 

количина, са потписом обрађивача, са датумом, потписом и личним печатом Одговорног 

а радова са ресурсним плановима, као управљачки документ 

По усвојеном Динамичком плану Извођач је у тачно у Динамичком плану одређеном року 

ези да изради пројекат 

изведеног објекта, који мора да обухвата све податке у складу са законским прописима. 

По завршетку радова Извођач је обавезан да сву техничку документацију и документацију 

у све тражене полисе осигурања 

, са важношћу за цео период извођења радова и 

закључно са потписивањем записника о примопредаји, у свему према важећим законским 

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду, заштите 

Уколико се рок за извођење радова продужи, Извођач је обавезан да достави, пре истека 

са новим периодом осигурања. 

Извођач је у обавези да преко Надзорног органа писаним путем обавести Наручиоца о року 

завршетка радова и спремности истих за технички преглед, најкасније 5 (пет) дана пре 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

Извођач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини

исти достави Наручиоцу 15 (петнаест) дана по завршетку свих радова.

Технички преглед радова обезбеђује 

 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по с

захтевима те Комисије. 

 

Наручиоца и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и другим прописима који уређују 

област градње.  

 

Уколико Комисија за технички преглед у свом из

радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 

преглед, Инвеститор ће ангажовањем трећих лица отклонити недо

 

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, 

без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном 

обрачуну изведених радова. 

 

Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и 

коначни обрачун у две фазе: 

   1)  I фаза – примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и 

примопредаја документације из овог уговора. У току примопредаје, Комисија формира 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

   2) II фаза -  коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног 

дела Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви члан

учесници у раду Комисије.  

 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да и те 

недостатке отклони у остављеном року. У противном, 

трошку Извођача, ангажовањем трећих лица.

 

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану 

ситуацију. 

 

Записник о примопредаји и коначни обрачун могу бити јединствен или два одвојена 

документа. 

 

РАСКИД   УГОВОРА 
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Извођач је у обавези да заједно са Надзорним органом сачини преглед изведених радова и 

15 (петнаест) дана по завршетку свих радова. 

Технички преглед радова обезбеђује Инвеститор, у складу са Законом. 

Члан 18 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по с

и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и другим прописима који уређују 

Уколико Комисија за технички преглед у свом извештају констатује примедбе на изведене 

радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 

преглед, Инвеститор ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача. 

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички преглед, Наручилац

без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном 

 

Члан 19 

коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и 

примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и 

примопредаја документације из овог уговора. У току примопредаје, Комисија формира 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије;

коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног 

дела Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви члан

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да и те 

недостатке отклони у остављеном року. У противном, Наручилац ће отклонити недостатке о 

трошку Извођача, ангажовањем трећих лица. 

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану 

Записник о примопредаји и коначни обрачун могу бити јединствен или два одвојена 

Члан 20 
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преглед изведених радова и 

Извођач је дужан да учествује у раду Комисије за технички преглед и да поступи по свим 

и Извођач су дужни да Комисији за технички преглед обезбеде сву потребну 

документацију према Закону о планирању и изградњи и другим прописима који уређују 

вештају констатује примедбе на изведене 

радове, Извођач је у обавези да их отклони у року који предложи Комисија. 

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички 

статке, о трошку Извођача.  

Наручилац и Извођач ће, 

без одлагања, а најкасније у року од 7 (седам) дана, приступити примопредаји и коначном 

коначни обрачун изведених радова врши Комисија за примопредају и 

примопредаја: квалитативна примопредаја свих изведених радова и 

примопредаја документације из овог уговора. У току примопредаје, Комисија формира 

Записник о примопредаји, који потписују сви чланови Комисије и учесници у раду Комисије; 

коначни обрачун: израда коначног обрачуна за изведене радове, као саставног 

дела Записника о примопредаји и коначном обрачуну, који потписују сви чланови Комисије и 

Уколико од стране Комисије буду констатовани недостаци, Извођач је дужан да и те 

ће отклонити недостатке о 

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану 

Записник о примопредаји и коначни обрачун могу бити јединствен или два одвојена 



                                                                                                                    

 

Шифра записа З 8.4-11                                                                                                 

 

 

Инвеститор има право на једнострани раскид

-ако Извођач не започне са извршењем уговорених радова и услуга најкасније до 

(петнаест) дана од увођења у посао; 

-ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова и 

динамичким планом за извођење радова;

-ако Извођач радове изводи или услуге извршава неквалитетно;

-ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа;

-ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извршење услуга или извођење радова и исте 

не настави по истеку рока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

-ако Извођач не спроводи мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите;

-ако Извођач није успео или је одбио да достави средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року;

и у свим другим случајевима који представљају кршење овог уговора или повреду закона и 

прописа. 

У случају раскида уговора Наручилац

другог Извођача и активира средство финансијског обезбеђења које му је у пос

у наведеном случају обавезан да надокнади 

између цене предметних радова или обавеза по овом уговору и цене радова односно услуга 

новог Извођача за те радове или услуге. 

Пре напуштања градилишта Изв

и степена изведених радова, од даљег пропадања или оштећења.

 

 

 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се 

сматра раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

уговора.  

 

 

Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна 

поступцима или разлозима довела до раскида уговора.

 

 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и 

да Инвеститору преда извођачки пројекат и пројекат изведеног стања и пресек изв

радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 

уговора.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ
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Инвеститор има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

ако Извођач не започне са извршењем уговорених радова и услуга најкасније до 

) дана од увођења у посао;  

ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова и 

м планом за извођење радова; 

ако Извођач радове изводи или услуге извршава неквалитетно; 

ако Извођач не поступа по налозима Надзорног органа; 

ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извршење услуга или извођење радова и исте 

ока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада;

ако Извођач не спроводи мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите;

ако Извођач није успео или је одбио да достави средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року; 

вим другим случајевима који представљају кршење овог уговора или повреду закона и 

Наручилац има право да за предметне радове или услуге ангажује 

другог Извођача и активира средство финансијског обезбеђења које му је у пос

у наведеном случају обавезан да надокнади Наручилац штету, која представља  разлику 

између цене предметних радова или обавеза по овом уговору и цене радова односно услуга 

новог Извођача за те радове или услуге.  

Пре напуштања градилишта Извођач је дужан да предузме све мере ради заштите градилишта 

и степена изведених радова, од даљег пропадања или оштећења. 

Члан 21 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се 

сматра раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

Члан 22 

Сву штету која настане раскидом овог уговора сноси она уговорна страна која је својим 

поступцима или разлозима довела до раскида уговора.  

Члан 23 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и 

у преда извођачки пројекат и пројекат изведеног стања и пресек изв

радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
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Уговора у следећим случајевима: 

ако Извођач не започне са извршењем уговорених радова и услуга најкасније до 15 словима 

ако Извођач не изводи радове у складу са техничком документацијом за извођење радова и 

ако Извођач, из неоправданих разлога, прекине извршење услуга или извођење радова и исте 

ока од 5 (пет) дана, или ако одустане од даљег рада; 

ако Извођач не спроводи мере здравља и безбедности на раду и ПП заштите; 

ако Извођач није успео или је одбио да достави средство финансијског обезбеђења за 

вим другим случајевима који представљају кршење овог уговора или повреду закона и 

има право да за предметне радове или услуге ангажује 

другог Извођача и активира средство финансијског обезбеђења које му је у поседу. Извођач је 

штету, која представља  разлику 

између цене предметних радова или обавеза по овом уговору и цене радова односно услуга 

ођач је дужан да предузме све мере ради заштите градилишта 

Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни. Уговор се 

сматра раскинутим од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид 

страна која је својим 

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и 

у преда извођачки пројекат и пројекат изведеног стања и пресек изведених 

радова до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид 
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Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 

Митровици. 

 

Измене и допуне овог уговора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем 

анекса овог уговора. 

 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и подзаконских општих аката и Закона 

о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других закона и прописа који 

уређују предмет овог уговора. 

 

 

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Извођач преда 

уговорене полисе осигурања. 

 

 

 

Овај уговор закључен је у 6 (шест) од којих 

задржава 3 (три) примерка. 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) ___________ од ________________. године

Прилог бр. 2 - Спецификација радова

Прилог бр. 3 -Структура цене радова

НАРУЧИЛАЦ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

РУМА 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________
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Члан 24 

Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 

Измене и допуне овог уговора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и подзаконских општих аката и Закона 

о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других закона и прописа који 

 

Члан 25 

када кумулативно буду испуњени следећи услови:

када уговор потпишу обе уговорне стране; 

када Извођач преда Инвеститору уговорена средства финансијског обезбеђења и 

Члан 26 

 

Овај уговор закључен је у 6 (шест) од којих Наручилац задржава 3 (два) примерка, а Извођач 

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Понуда (наш бр.) ___________ од ________________. године

Спецификација радова 

тура цене радова 

 

Уговорне стране: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ 

M.П.___________________________ 

ИЗВОЂАЧ

____________________________

____________________________

M.П. _________________________
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Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да решавају 

то није могуће уговарају надлежност Привредног суда у Сремској 

Измене и допуне овог уговора пуноважне су само уколико су учињене у писаној форми путем 

За све што није предвиђено овим уговором, уговорне стране су сагласне да ће се применити 

одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи и подзаконских општих аката и Закона 

о облигационим односима, Посебних узанси о грађењу и других закона и прописа који 

када кумулативно буду испуњени следећи услови: 

уговорена средства финансијског обезбеђења и 

задржава 3 (два) примерка, а Извођач 

Понуда (наш бр.) ___________ од ________________. године 

ИЗВОЂАЧ 

____________________________ 

____________________________ 

M.П. _________________________ 
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Напомена: Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора.  
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Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

сују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 
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Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни и на задњој страни модела 

уговора овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

сују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача 

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 


